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Όνοµα:
Cressida Burnet
Επαγγελµατικά/Ακαδηµαϊκά Προσόντα:
LLB (Hons)
Δικηγόρος - Barrister at Law (από το 1989)
Πιστοποιηµένη Διαµεσολαβήτρια Οικογενειακών &
Εµπορικών Υποθέσεων

EΜΠΕΙΡΙΑ: (Περιγραφή συνολικής εµπειρίας, τοµείς εξειδίκευσης, και άλλες σχετικές πληροφορίες)
Επαγγελµατική Εµπειρία

Δικηγόρος (barrister) για οχτώ έτη, ασχολούµενη κυρίως µε τον τοµέα του οικογενειακού δικαίου, µε επίκεντρο
οικονοµικά ζητήµατα διαζυγίων και ρυθµίσεις για τα παιδιά, όπως και υποθέσεις που αφορούν περισσότερες
δικαιοδοσίες (cross-jurisdictional matters).
Διευθύντρια Εταιρείας Εµπορικών Ακινήτων – 22 έτη. Τακτικές συναντήσεις µε δικηγόρους εταιρειών όσον αφορά
µισθώσεις, ενοικιάσεις, και επίβλεψη µία εκτενούς διαδικασίας πολεοδοµικών αδειών στο Κεντρικό Λονδίνο.
Χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας σε καθηµερινή βάση, και ανάπτυξη επιχειρηµατικών στρατηγικών σε µία
απαιτητική αγορά.
Πιστοποιηµένη Διαµεσολαβήτρια Οικογενειακών & Εµπορικών Υποθέσεων. Αποκλειστική συνεργασία µε ιδιώτες
πάνω σε θέµατα οικογενειακών διαφορών µετά την λήξη γάµου/σχέσης, όσον αφορά οικονοµικά θέµατα και
ρυθµίσεις για τα παιδιά. Λόγω της εµπειρίας και της κατάρτισής µου στον κλάδο του εµπορίου, χρησιµοποιώ
υβριδικά µοντέλα διαµεσολάβησης για οικογενειακές εµπορικές διαφορές. Επίσης, έχω εκπαιδευτεί στην
διεξαγωγή ΜIAMs (Συναντήσεις Πληροφόρησης και Αξιολόγησης της Διαµεσολάβησης) και στην διαµεσολάβηση
µε την συµµετοχή παιδιών.
Χάρις στην εµπειρία µου, έχω την δυνατότητα να παρέχω εξειδικευµένες υπηρεσίες στους πελάτες µου, αλλά και
να συνεργαστώ µε άλλους επαγγελµατίες όταν απαιτείται για να βοηθήσω τους πελάτες να οδηγηθούν σε λύση.
Έχω συµµετάσχει σε προγράµµατα κατάρτισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέµατα οικογενειακής
διαµεσολάβησης και εκπαίδευσης σε προπτυχιακό τµήµα πάνω στην οικογενειακή διαµεσολάβηση.
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Professional Background
Barrister in practice for eight years principally working in the area of family law focusing on
financial arrangements on divorce and arrangements for children including cross-jurisdictional
matters.
Director of a Commercial Property Business - 22 years. Liaising on a regular basis with
company lawyers in relation to leases and rentals as well as overseeing an extensive planning
application process in Central London. Utilising communication skills on a daily basis as well
as developing business strategy in a challenging market.
Accredited Family & Commercial Mediator; Working exclusively with private clients with family
disputes on the ending of a marriage/relationship, dealing with finances and arrangements for
any children. Because of my commercial experience and training I offer hybrid mediation
covering family business disputes. I am trained to deliver MIAMs and child inclusive
mediation.
My experience enables me to deliver a bespoke service to clients recognising and including
other professionals who may assist clients to reach outcomes.
I have delivered training nationally and internationally on family mediation skills and training in
the family foundation mediation course.

